
                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
      ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

  

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
Από το πρακτικό της με αριθμό 06/2020 δια περιφοράς συνεδρίασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων 
 
Αριθμ. Απόφασης: 32/2020 

 
Θέμα:   

 
Έγκριση Αδελφοποίησης Δήμου Κυθήρων με το 
Δήμο Σύμης. 

 
Σήμερα στις 03-04-2020, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 10:00΄π.μ. συνήλθε σε τακτική διά 
περιφοράς με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του 
Δήμου Κυθήρων μετά την από 30-03-2020, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού που επιδόθηκε 
νόμιμα σε κάθε ένα από τα μέλη, σύμφωνα με: α) το άρθρο 184 Ν.4365/2019, β) το άρθρο 10 της από 11-
03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020), γ) την με αρ. 18318/13-03-2020 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας, δ) το άρθρο 43 παρ.1 της από 30-03-
2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/Α/30-03-2020), ε) την εγκύκλιο 40/20930/31-03-2020 
και στ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α), β), γ), δ) και ε) 
διατάξεις. 
 
Αφού, σύμφωνα με την από 30.03.2020 έγγραφη πρόσκληση, διαπιστώθηκε η προβλεπόμενη απαρτία 
τουλάχιστον του 1/2 του συνόλου των μελών που απαιτείται για τη νομιμότητα της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων διά περιφοράς, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών ευρέθησαν, δια της ψήφου τους, 
παρόντα 17 καθώς και 0 Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων. 
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ  
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

 
1. ΣΤΑΘΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (Πρόεδρος) 
2. ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Αντ/δρος) 
3. ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Γραμματέας) 
4. ΒΕΝΕΡΗ – ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 
5. ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
6. ΔΙΔΥΜΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
7. ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
8. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
9. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
10. ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
11. ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
12. ΚΟΜΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
13. ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
14. ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
15. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
16. ΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
17. ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 

1.  

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ – ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΝΤΕΣ  
Καίτοι Νομίμως Κληθέντες 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

1.  1.  

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κυθήρων και αφού 
εισηγήθηκε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι: 
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Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 220 του ν 3463/2006 «Δήμος ή Κοινότητα μπορεί να προβαίνει 
σε πράξεις αδελφοποιήσεων και δημιουργίας δικτύων πόλεων με άλλους Δήμους ή Κοινότητες της Χώρας στο 
πλαίσιο ειδικότερων συνεργασιών που έχουν ως στόχο τη μεταξύ τους προαγωγή των οικονομικών, πολιτιστικών, 
μορφωτικών και κοινωνικών σχέσεων.  ..» 

Ο Δήμος Κυθήρων με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4911/20-11-2019 επιστολή του πρότεινε την έναρξη της διαδικασίας 
αδελφοποίησης των Δήμων Σύμης και Κυθήρων.  

Το 2020 συμπληρώνονται 120 χρόνια από την ανακάλυψη του εμβληματικού Ναυαγίου των Αντικυθήρων. Ήταν 
Μεγάλη Τρίτη του 1900 όταν σφουγγαράδες από τη Σύμη ανακάλυψαν τυχαία στο βυθό της θάλασσας των 
Αντικυθήρων ένα αρχαίο ναυάγιο που έμελλε να καταστεί εμβληματικό λόγω της μοναδικότητας και 
σπουδαιότητας του φορτίου του, αλλά και από το γεγονός ότι με την ανέλκυση αυτή ουσιαστικά γεννήθηκε η 
ενάλια αρχαιολογία. Η περιγραφή των Συμιακών δυτών στο ημερολόγιο της ανέλκυσης των ετών 1900-1901 μας 
συγκινεί ακόμα και σήμερα:  

«Εσπέρας της Πέμπτης, 8 Φεβρουαρίου 1901, ώρα 9 
Εφθάσαμεν εν τω λιμένι Ποταμώ Αντικυθήρων περί ώραν 5ην μ.μ. 
 
Εύρομεν εκεί τους φιλοπάτριδας τους τιμίους Συμαίους. Δεν γνωρίζω τι επώνυμον να δώσω εις τον χαρακτήρα 

των, χαρακτήρα, δια τον οποίον και αυταπάρνησις και αφιλοκέρδεια και αυτοθυσία είναι λέξεις ανεπαρκείς και 
ωχραί. Εν τη χώρα, όπου η απεμπόλησις των αρχαίων κειμηλίων έχει αναχθή εις επιστήμην και επάγγελμα, είναι 
ακατάληπτος των αγαθών νησιωτών η φιλοπατρία, οι οποίοι όχι μόνον ολόκληρον αδέσποτον αρχαιολογικόν 
θησαυρόν κατέδειξαν, αλλά και με μόχθους και κινδύνους, των οποίων την φρίκην τίποτε δεν δύναται να 
περιγράψη, αποσπούν από βάθους μέχρι 35 οργυιών και προσφέρουν εις το Έθνος. Μόνον τον μικρόν εκείνον 
χάλκινον κεχηνότα, τον αδέσποτον εν τω βυθώ του πελάγους, όπως οι σπόγγοι, εάν επώλουν εις το εξωτερικόν, θα 
ήρκει να απαλλαγούν το υπόλοιπον του βίου των, των βασάνων και των κινδύνων του φοβερωτέρου των 
επαγγελμάτων, εκ των οποίων οι οδόντες του καρχαρίου δεν είναι ο τρομερότερος, απέναντι των αιμορραγιών του 
εγκεφάλου και νωτιαίου, των κεραυνοβόλων εν τω βυθώ αποπληξιών και της γενικής παραλύσεως. Είναι όλοι 
φυσιογνωμίαι άδολαι, ειλικρινείς, ανδρικαί, κεραμόχροοι μορφαί, τας οποίας έψησεν η άλμη και ο ήλιος. Παραδίδω 
τα άσημα των μετριοφρόνων τούτων ηρώων ονόματα εις την δημοσίαν συμπάθειαν. Είθε πάντοτε τόσον έντιμα 
ονόματα να ηξιούντο της αναγραφής εν τω τύπω».  

 
Σήμερα, 120 χρόνια μετά, ο Δήμος Κυθήρων και η Περιφέρεια Αττικής τιμούν τους Συμιακούς σφουγγαράδες με 

την ανέγερση ενός μεγαλοπρεπούς μνημείου στα Αντικύθηρα, το οποίο θα έχει ολοκληρωθεί εντός του 2020. 
Επιπλέον, σε συνεργασία με τις Ομάδες Έρευνας του Μηχανισμού και του Ναυαγίου των Αντικυθήρων και τους 
χορηγούς, προγραμματίζονται για το 2020 σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων για να τιμηθεί η 
συμπλήρωση 120 ετών από την ανεύρεση του Ναυαγίου και τη συνακόλουθη πρώτη ενάλια αρχαιολογική έρευνα 
παγκοσμίως. 

Στις εκδηλώσεις αυτές κομβική θέση πρέπει να έχει η επίσημη αδελφοποίηση των Δήμων Σύμης και Κυθήρων, 
που συνδέονται τόσο ισχυρά και ενώνονται – θα έλεγε κανείς – στα νερά της θάλασσας των Αντικυθήρων, εκεί που 
οι Συμιακοί σφουγγαράδες διακινδύνεψαν ακόμα και την ίδια τους τη ζωή για να φέρουν στην επιφάνεια τους 
θησαυρούς του Ναυαγίου. Ένας μάλιστα έχασε τη ζωή του κατά την ανέλκυση και δύο έμειναν διά βίου παράλυτοι 
λόγω της νόσου των δυτών.  

 
Κατόπιν των προαναφερόμενων και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 220 του 

Ν.3463/2006 καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο: 

 να εγκρίνει την αδελφοποίηση του Δήμου Κυθήρων με τον Δήμο Σύμης 

 να εγκρίνει το επισυναπτόμενο Πρωτόκολλο Αδελφοποίησης 

 να εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο, να αναλάβει τον συντονισμό των προαπαιτούμενων ενεργειών, την 
υπογραφή κάθε προπαρασκευαστικής πράξης καθώς και του Πρωτοκόλλου Αδελφοποίησης 

 
Τα διαδικαστικά της τελετής αδελφοποίησης θα συναποφασιστούν με το Δήμο Σύμης μετά την λήξη των ειδικών 
απαγορευτικών μέτρων που ισχύουν για την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.  
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ                   ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ 
 

Για αδελφοποίηση και συνεργασία 
 

Σήμερα, …………………….2020, στ…………………., ο Δήμαρχος Σύμης κ. Ελευθέριος Παπακολοδούκας, εκπροσωπώντας 
τον Δήμο Σύμης, σε συνέχεια της με αρ. ……/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβούλιου και ο Δήμαρχος Κυθήρων 
κ. Ευστράτιος Χαρχαλάκης, εκπροσωπώντας τον Δήμο Κυθήρων, σε συνέχεια της με αρ. ……/2020 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου,  
Συνυπογράφουμε το παρόν πρωτόκολλο αδελφοποίησης και συμφωνούμε, μετά και από τις αποφάσεις των 
Δημοτικών μας Συμβουλίων, την εδραίωση και την περαιτέρω ανάπτυξη αδελφικών δεσμών μεταξύ των δύο 
Δήμων, με την ανταλλαγή εμπειριών, γνώσεων και επισκέψεων στους τομείς του πολιτισμού, του αθλητισμού, του 
τουρισμού, της κοινωνικής ζωής  καθώς και τη διεύρυνση και σε άλλους τομείς των νησιών μας. 
Ενδεικτικές δράσεις, στο πλαίσιο της παρούσας αδελφοποίησης και συνεργασίας είναι: 

 Ανταλλαγές επισκέψεων εκπροσώπων των Δήμων και τοπικών οργανώσεων για τη μεταφορά τεχνογνωσίας 
και καλών πρακτικών σε θέματα προβολής πολιτισμού και τουρισμού, οργάνωση εκθέσεων και άλλα 
συναφή  

 Ανταλλαγές επισκέψεων τοπικών μουσικοχορευτικών συλλόγων και αθλητικών σωματείων στο πλαίσιο 
διοργάνωσης σχετικών εκδηλώσεων, προετοιμασίας ή και συμμετοχής με σκοπό την προαγωγή της λαϊκής 
παράδοσης και της εμβάθυνσης των δεσμών μεταξύ των κατοίκων των δύο Δήμων 

 Ανταλλαγές επισκέψεων αντιπροσωπευτικών ηλικιακών ομάδων στο πλαίσιο του πολιτισμού και τουρισμού 
Στο πλαίσιο της παρούσας αδελφοποίησης και συνεργασίας θα καταρτίζεται κατ΄ έτος, ετήσιο πλάνο 
δραστηριοτήτων το οποίο θα εγκρίνεται από τα οικεία Δημοτικά Συμβούλια. Επίσης, στους διαδικτυακούς τόπους 
των δύο Δήμων, θα καταχωρούνται ανακοινώσεις και πληροφορίες για όλες τις πραγματοποιούμενες εκδηλώσεις 
και συνεργασίες, καθώς επίσης θα μπορούν να υποβληθούν και προτάσεις για μελλοντικές εκδηλώσεις και 
συνεργασίες. 
Η κατάρτιση και εισήγηση του ετήσιου προγράμματος δραστηριοτήτων, καθώς και ο συντονισμός, η αξιολόγηση και 
παρακολούθηση αυτών θα γίνεται από ειδικές επιτροπές αδελφοποίησης, οι οποίες θα μπορούν να συσταθούν για 
το σκοπό αυτό σε κάθε Δήμο. 
Η συμφωνία αυτή ισχύει από την υπογραφή της και για αόριστο χρόνο και θα λήξει μόνο ένα από τα 
συμβαλλόμενα μέρη ζητήσει τούτο εγγράφως. 
 

……….., ……………………………….. 2020 
    Ο Δήμαρχος Σύμης                                  Ο Δήμαρχος Κυθήρων  

 
            Ελευθέριος Παπακαλοδούκας                   Ευστράτιος Αθ. Χαρχαλάκης   

 

Το Δ.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα για την δια περιφοράς ψηφοφορία στην κείμενη νομοθεσία και στην 
από 30-03-2020 πρόσκληση του Προέδρου και μετά την συγκέντρωση της ψήφου ενός εκάστου εκ των 
συμμετεχόντων μελών του με τη χρήση μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας, αφού έλαβε υπόψη του: 
 

1. Το άρθρο 184 Ν.4365/2019 
2. Το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020) 
3. Την με αρ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας  
4. Το άρθρο 43 παρ.1 της από 30-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/Α/30-03-2020) 

5. Την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 40/20930/31-03-2020 

6. Το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία 1), 2), 3), 4) και 5) διατάξεις 
7. Το Νόμο 3463/2006, 
8. Το Νόμο 3852/2010, 
9. Το Νόμο 4555/2018, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

1. Εγκρίνει την αδελφοποίηση του Δήμου Κυθήρων με το Δήμο Σύμης. 

2. Εγκρίνει το επισυναπτόμενο Πρωτόκολλο Αδελφοποίησης.  

3. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κ. Ευστράτιο Χαρχαλάκη να αναλάβει τον συντονισμό των προαπαιτούμενων 

ενεργειών, την υπογραφή κάθε προπαρασκευαστικής πράξης καθώς και του Πρωτοκόλλου 
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Αδελφοποίησης. Τα διαδικαστικά της τελετής αδελφοποίησης θα συναποφασιστούν με το Δήμο Σύμης 

μετά την λήξη των ειδικών απαγορευτικών μέτρων που ισχύουν για την αποτροπή διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19.  

 

Το θέμα καταψήφισαν οι Δημοτικοί σύμβουλοι Δημήτριος Κοντολέων, Εμμανουήλ Τριφύλλης και Γεώργιος 

Διδυμιώτης. 

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 32/2020. 
 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση. 
Γι΄ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έπεται. 

 
Ο   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ 

 
ΣΤΑΘΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 
Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 

ΣΤΑΘΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 
Τ Α     Μ Ε Λ Η 

 
1. ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Αντ/δρος) 
2. ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Γραμματέας) 
3. ΒΕΝΕΡΗ – ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 
4. ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
5. ΔΙΔΥΜΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
6. ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
7. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
8. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
9. ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
10. ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
11. ΚΟΜΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
12. ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
13. ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
14. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
15. ΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
16. ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
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